
Polisutbildningen vid Umeå universitet 
Moment 4:3, Fördjupningsarbete 
HT 2007 
Rapport nr. 444 

                                                                                                          Karin Eriksson 
                                                                                                          Frida Handfast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KVINNA ELLER AV ANNAN ETNISK BAKGRUND? 
- marknadsföringen av polisyrket 



 2 

Sammanfattning 
 
I dagens samhälle eftersträvas jämställdhet. Polisen ska spegla det svenska samhället, detta är 

en process som tar tid, då det har varit ett mansdominerat yrke. Det krävs ett aktivt arbete för 

att nå detta mål. En viktig del blir att marknadsföra yrket till de underrepresenterade 

grupperna som utgörs av kvinnor och människor med annan etnisk bakgrund. Vårt syfte är att 

undersöka om marknadsföringen brister i detta avseende. Genom kontakt med 

rekryteringsansvarig vid Rikspolisstyrelsen har vi fått en bild av hur man går tillväga när man 

marknadsför yrket. Vi har tagit del av marknadsplaner som visar vart marknadsföringen ska 

ske och vilka medier som används. Resultatet visar en strävan för att nå de önskade 

målgrupperna, men för att verkligen nå ut på bästa sätt är inte medievalet det rätta och arbetet 

är inte tillräckligt omfattande. Det sker inga uppföljningar och en konsekvens blir att det är 

svårt att veta vilka som sökt sig till yrket på grund av marknadsföringen. 
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Inledning 

 

Enligt rikspolisstyrelsen är målet att polisen ska spegla det svenska samhället. Det läggs stor 

vikt vid att polisen skall bestå av lika många kvinnor som män, samt att annan etnisk1 

bakgrund än den svenska skall representeras. I dagsläget har dessa mål inte uppnåtts och det 

kan bero på flera olika orsaker. En orsak kan vara svårigheten att nå ut med marknadsföringen 

till underrepresenterade målgrupper. Det kan vara så att en del grupper är mindre intresserade 

av polisyrket generellt sett och därför inte söker i samma utsträckning som andra, därför är det 

viktigt att arbeta mer aktivt mot dessa, gällande marknadsföringen. Vår fundering ligger i hur 

marknadsföringen verkligen når ut till alla målgrupper i samhället.  

 

Bakgrund 

 

Som polisstuderande ser vi att en del målgrupper är underrepresenterade på utbildningen 

exempelvis kvinnor och människor med annat etniskt ursprung. Detta är något som vi har 

reflekterat över och som blev ännu mer påtagligt när platserna till polisutbildningen nyligen 

utökades. Till vår förvåning visade det sig att de önskade grupperna utgjorde ännu mindre del 

än tidigare. Detta är svårt att förstå när marknadsföringen under de senaste åren framför allt 

har riktat sig till specifika målgrupper så som kvinnor och människor med annan etnisk 

bakgrund. Rikspolisstyrelsens uppsatta mål, att den svenska polisen ska spegla det svenska 

samhället, kräver en satsning på väl genomförd marknadsföring för att nå ut till alla 

människor.  

 

Syfte 

 

Vårt syfte är att undersöka om marknadsföringen brister i avseendet att nå ut till de 

underrepresenterade grupperna i samhället. Vidare vill vi belysa vikten av en bred 

marknadsföring för att, som rikspolisen vill, spegla det svenska samhället. 

                                                
1 Utmärkande för ett folk eller en ras. Bonniers Svenska Ordbok åttonde reviderade upplagan. Malmström Sten, 
Györki Irene, Sjögren Peter A. 2002 Bonnier utbildning AB 
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Frågeställningar 

 

• Hur går marknadsföringen till?  

• Vad görs för att nå specifika målgrupper? 

 

Avgränsning 

 

Hur marknadsföringen når ut till underrepresenterade målgrupper är svårt att se eftersom man 

vid marknadsföringen inte tar hänsyn till exempelvis politisk bakgrund eller sexuell läggning 

utan generellt riktar sig till lämpade människor. För att tydligt kunna påvisa 

markandsföringens effekt har vi därför valt att undersöka hur man specifikt arbetar för att nå 

de underrepresenterade grupperna, kvinnor samt människor med annan etnisk bakgrund.   

När vi ska undersöka de valda grupperna krävs statistik över antal sökande till utbildningen 

och vi har valt att begränsa oss till statistik över de sex senaste sökomgångarna.  Vidare har vi 

gjort ett val att enbart titta på var man marknadsför polisyrket och åsidosatt annonsernas 

utseende och innehåll.  

 

Tillvägagångssätt/Metod 

 

För att få tillgång till information angående marknadsföringen av polisyrket har vi haft 

kontakt med ansvariga för marknadsföringen av polisyrket, en rekryteringsansvarig och en 

kommunikationsstrateg på Rikspolisstyrelsen. Vi har även vänt oss till marknadsbyrån,  

Carat  X-press, som varit ansvariga för marknadsplanen. Genom telefonintervju och 

mailintervju2 har vi fått den information som vi behöver. Vi har fått ta del av de 

marknadsplanerna som Carat X-press och kommunikationsstrategen har tagit fram. 

För att kunna se om marknadsföringen gett resultat har vi använt oss av statistik över antal 

sökande och antagna till utbildningen under sökperioderna januari 2005 – januari 2008. 

 

                                                
3 Ett flertal frågor som besvaras via mail 
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Teori 
 

Ett antal psykologiska mekanismer som perception, uppmärksamhet, kognition, emotion och 

minne är särskilt centrala i hur hjärnan hanterar information från reklam och media3.  

 

Hur reklam och media påverkar människor kan man studera genom att mäta bland annat 

ögonrörelser, känslomässiga reaktioner, förståelseaspekter, medvetna och omedvetna minnen, 

och beteendeintentioner. Dessa metoder ligger sedan till grund för en detaljerad profil över 

hur människor påverkas av reklam. På detta sätt kan man få kunskap om under vilka 

förhållanden reklam tas emot, vilken informationen i reklamen som förs över och vilken 

effekt denna information får. Vidare kan man få reda på om det är på grund av egenskapen i 

reklamen som den fungerar bra eller dåligt, på så sätt kan man se vilka lösningar och 

egenskaper som fungerar bättre och sämre4. 

 

Påverkan - Inflytande som leder till förändring5 

 

Medievalet 

Hur väl markandsföringen/kommunikationen fungerar beror på vad man har för slags strategi, 

vilken målgrupp man vänder sig till, hur utformningen ser ut och vilket media man väljer. 

För att hitta rätt kommunikationsform måste man utvärdera de olika mediealternativen och 

bilda sig en helhetsuppfattning om deras fördelar och nackdelar när det gäller kvalitativa, 

kvantitativa och praktiska egenskaper. Kvalitativa egenskaper handlar mycket om att välja rätt 

media, på så sätt är det lättare att få positiva intryck, i en del fall är utformningen av reklamen 

anpassad till mediet. Exempel på kvalitativa egenskaper kan vara reklam som lockar sinnen 

exempelvis lukt eller smak. Kvantitativa egenskaper är bl.a. förmågan att nå ut till vald 

målgrupp och vid den tidpunkt som bäst stödjer syftet med kommunikationen, för att där med 

öka möjligheterna till god avkastning på medieinvesteringen. Vidare ser man till hur många 

som har en teoretisk chans att se reklamen, antal kontakter med reklambudskapet per individ 

och vilken typ av människa det är som konsumerar mediet6.  

                                                
3 http://www.mejsel.se/index.asp?!=2 2007-11-09 11.30 
4 http://www.mejsel.se/index.asp?!=2 2007-11-09 11.30 
5 http://lexin.nada.kth.se/sve-sve.html 2007-11-27 11.45 
6 Direktreklam – från idé till påverkan, Bonde-Teir Maj, Westerståhl Peter, Liber 2005 



 7 

De praktiska egenskaperna som man ser till kan vara möjligheten till att boka och lämna 

material, planera tiden för sitt införande samt bedöma möjligheten till repetitioner7.  

 

Reklam kan användas på många olika sätt. Oftast för att sälja en produkt eller tjänst, men 

också för att bygga relationer, samla in pengar, lansering av en produkt och för att förändra 

attityder. Eftersom marknadsföringen av polisyrket inte går ut på att sälja en produkt i den 

bemärkelsen så är det inte så många av dessa olika syften som passar in förutom syftet att 

förändra attityder. När man bestämt sig för vad en annons ska förmedla ska ett lämpligt media 

väljas8. 

 

Olika mediers egenskaper9 

De olika huvudmediealternativen har olika egenskaper som ligger till grund för medievalet i 

en given situation. Genom att titta på mediespecifika för- och nackdelar kan man lättare välja 

vilken kommunikationskanal som bäst lämpar sig för produkten man vill sälja. Nedan 

beskrivs alla mediealternativ och några av deras fördelar. Ingen hänsyn har tagits till huruvida 

de olika sätten är lämpade för att marknadsföra polisyrket, det för att ge en bred bild av vilka 

alternativ som finns. 

  

Morgontidningar 

Kvalitativa styrkor är hög trovärdighet på grund av saklig redaktionella miljön. De kan 

erbjuda ett udda annonsformat. Det är möjligt med fördjupning och långa texter men också en 

möjlighet att skicka bilagor. Kvantitativa styrkor är snabb spridning och hög tidsprecision då 

tidningen läses varje dag. Morgontidningar är även geografiskt selektiva och har en lokal hög 

räckvidd. Kontaktkostnader är relativt låga och produktionskostnader kan varieras efter 

budget. Praktisk styrka då man kan ha en kort framförhållning. 

 

                                                
7 Direktreklam – från idé till påverkan, Bonde-Teir Maj, Westerståhl Peter, Liber 2005 
8 Ibid 
9 Ibid 
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Kvällstidningar  

Kvalitativa styrkor är att tidningen läses varje dag därmed hög tidsprecision. Den erbjuder ett 

stort utbud av redaktionella miljöer samt har ett högt underhållningsvärde. Kvantitativa 

styrkor är rikstäckning, snabb spridning och hög räckvidd. Annonsplaceringen spelar mindre 

roll då hela tidningen läses. Låg kontaktkostnad och produktionskostnader kan varieras efter 

budget. Praktisk styrka är även här möjligheten till kort framförhållning. 

 

TV 

Kvalitativa styrkor är den starka kommunikativa effekten som blir av både ljud och rörlig 

bild. TV förmedlar känslor, engagerar och har en hög minneseffekt. En möjlighet att nå ut till 

mycket nischade målgrupper samtidigt. Kvantitativa styrkor är att en hög penetration ger 

snabbt hög räckvidd. Kan selekteras på nationell och lokal nivå. Möjlighet att arbeta med en 

mycket hög frekvens. Praktiska styrkor är att reklamen inte väljs bort av mottagaren på 

samma sätt som i andra medier.  

 

Radio 

Kvalitativa styrkor är att radio erbjuder i stort sett hur många olika format och miljöer som 

helst att annonsera i. Möjligt att nå mottagarna mycket nära köptillfället samt att ljudet ofta 

ger sinnesbilder. Kvantitativa styrkor är möjligheten att nå flera personer i ett hushåll 

samtidigt. Möjligt att göra regionala och lokala selekteringar. Låg kontaktkostnad och billiga 

reklamspottar om det önskas. Praktisk styrka är att reklamen kan sändas 24 timmar om 

dygnet. 

 

Utomhus/Trafikreklam 

Kvalitativ styrka är att man kommer nära ögonblicket för försäljning. Kvantitativa styrkor är 

möjligheten till bra geografisk selektering. Denna reklam anses vara det mest 

kostnadseffektiva mediet. Har i princip obegränsad räckviddsmöjlighet samt god chans att nå 

flera personer i samma hushåll. Praktisk styrka är att reklamen syns 24 timmar om dygnet. 
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Internet 

Kvalitativa styrkor är möjligheten att selektera och interaktivitet med målgruppen. Vidare 

möjligheter är att länka mottagarna till fördjupad kommunikation. Kvantitativa styrkor är att 

det går att nå de målgrupper man annars har svårt att nå. Möjlighet till global täckning samt 

att regionala och lokala selekteringar kan göras. Det går att arbeta med mycket hög frekvens, 

ofta låg kontaktkostnad. Praktisk styrka är att man kan annonsera 24 timmar om dygnet. 

 

Tidsskrifter 

Kvalitativa styrkor är högt intresse hos mottagarna som ofta prenumererar samt hög grad av 

lojalitet mot mediet hos läsarna. Kvantitativ styrka är höga räckvidder i tydliga målgrupper. 

Praktisk styrka är relativt väldefinierade målgrupper.  

 

Direktreklam 

Kvalitativa styrkor är att mottagaren själv kan bestämma om och när man vill ta del av 

reklamen. Det är möjligt att nå mycket små målgrupper på ett effektivt sätt. Reklamen går att 

göra unik och individuell. Det finns stora kreativa möjligheter att tilltala alla sinnen. Det går 

att få respons direkt och kortsiktig försäljning. Kvantitativa styrkor, goda chanser att testa vad 

som är lönsamt att göra i mediet innan man tar allt för stora kostnader. 

Selekteringsmöjligheter är nästan obegränsad. 

 

Bio 

De kvalitativa styrkorna är desamma som för TV, stark kommunikativ effekt av både ljud och 

rörlig bild. Biobesökare är ofta upprymda och kan se reklamen som en trevlig del av 

underhållningen. Bio förmedlar känslor, engagerar och har en hög minneseffekt. Möjligt att 

nå ut till mycket nischade målgrupper samtidigt. Kvantitativa styrkor är att en hög penetration 

ger snabbt hög räckvidd. Praktiska styrkor är att reklamen inte väljs bort av mottagaren på 

samma sätt som i andra medier.  

 

Att reklam och media påverkar oss människor är helt klart, men beroende på vilken media det 

handlar om så är vi olika mottagliga. Flera av de ovan nämnda medierna är lämpliga att 

använda sig av vid marknadsföring av polisyrket för att nå ut till underrepresenterade 

målgrupperna. 
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Resultat 
 

Resultatet börjar med en presentation av rikspolisstyrelsens vision om hur polisyrket ska 

spegla det svenska samhället. Därefter följer marknadsföringen, marknadsbyrån, 

marknadsplanerna samt statistik. Med denna struktur försöker vi tydliggöra hur arbetet går till 

vid marknadsföringen av polisyrket 

 

Rikspolisstyrelsens vision 

Rikspolisen har tagit fram en plan för mångfaldsarbetet 2004 – 2006. Med mångfald menas de 

fyra områden som diskrimineringslagarna omfattar, jämställdhet, etnisk och kulturell 

bakgrund, sexuell läggning samt funktionshinder10. 

 

 ”Arbetet med mångfald handlar om att ta tillvara kompetens hos individer och att träna sig att 

se varje människa som den unika individ hon är”11. 

 

”Genom ett strategiskt mångfaldsarbete förbättras myndighetens förmåga att rekrytera, 

utveckla, och behålla kompetenta medarbetare och förutsättningarna för att bättre kunna ta till 

vara medborgarnas och andra intressenters olika behov förstärks”12. 

 

I mångfaldsplanen finns det vissa åtgärder och mål som ska uppfyllas. Vid rekryteringen till 

polisyrket gäller följande: 

 

• Rutiner för rekrytering skall fastställas och dokumenteras 

• Mångfaldsperspektivet skall ha betonats i alla personalrekryteringsannonser 

• Rekrytering och antagning av kvinnor till polisutbildningen skall öka under 2004, till 

mer än 36 procent kvinnor. 

• Rekrytering och antagning av personer med annan etnisk och kulturell bakgrund än 

svensk till polisutbildningen skall öka under 2004, till mer än 15 procent13. 

 

                                                
10 Plan för mångfaldsarbetet vid RIKSPOLISSTYRELSEN 2004 – 2006, Personalbyrån, RPS 2004 
11 Ibid 
12 Ibid  
13 Ibid 
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I 2007 års verksamhetsplan för rikspolisstyrelsen, nämns inte någon fortsättning av 

mångfaldsplanen. Däremot benämns det att en särskild nationell mångfaldspolicy skall 

utarbetas nationellt, vad den skall innefatta är ännu oklart14. 

 

Framtidens Polis 

I statens offentliga utredning (SOU 2007:39) Framtidens Polis pratar man om en breddad 

rekrytering, där nämner man inte bara etnisk mångfald och jämställdhet utan även det ökade 

behovet av specialister med annan bakgrund än den polisiära. Man trycker på vikten av 

rekrytering av personer med civila kompetenser15.  

 

Enligt denna utredning har man gjort särskilda insatser för att rekrytera kvinnor och 

människor med annan etnisk bakgrund. I polisens årsredovisning från 2006 framgår det att 

polisen på lokala plan deltar och ordnar informationsträffar samt besöker skolor och mässor. 

Man har även ett samarbete med invandrarföreningar, arbetsförmedlingen och 

gymnasieutbildningar som syftar till ett framtida yrke inom polisen. Vad gäller rekryteringen 

av personer med specialkompetens framgår det att rikspolisstyrelsen ska göra en analys av 

vilka specialkompetenser man är i behov av i framtiden och utifrån det skapa en nationell 

kompetensförsörjningsstrategi. Syftet med denna är att klarlägga hur polisen bl.a. skall arbeta 

med rekrytering. Strategin kommer att kompletteras med handlingsplaner16.  

 

Marknadsföringen 

Under hösten 2007 har man prövat ett nytt sätt att marknadsföra polisyrket. Precis som 

tidigare har man annonserat i tidningar, på Internet och använt sig av trafikreklam. Det har 

även tagits fram stödmaterial till lokala aktiviteter i samband med antagningen till 

polishögskolan såsom informationsträffar. Man har tagit fram ett material som är gemensamt 

för hela landet och ger samma budskap och som är genomgående för samtliga myndigheter. 

Samarbetet med de lokala myndigheterna har i år gått ut på att informera om var och när de 

nationella annonserna går ut, så att de kan få material och stöd att planera lokala kampanjer i 

samband med detta. Nu under hösten firar man 50 år sedan den första kvinnliga polisen 

började arbeta. Detta görs lokalt med olika evenemang. I Umeå har man exempelvis 

                                                
14 Rikspolisstyrelsen verksamhetsplan 2007, 
http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/4734/12046/20755/Verksamhetsplan07.pdf  2007-11-09 11.30 
15 Framtidens polis, Statens offentliga utredningar , SOU 2007:39 
16 Ibid 
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arrangerat ett öppet hus i polishögskolans lokaler med syftet att locka fler sökanden till 

polisutbildningen.  

 

Materialet har skapats med hjälp av dem som tidigare arbetat med rekryteringsaktiviteter. 

De är nöjda med sitt arbete men skulle vilja göra mer och framförallt mer långsiktigt. 

 

Marknadsbyrån 

Under tidigare år har rikspolisstyrelsen tagit hjälp av marknadsbyrån Carat X-press för att 

veta var och när man bäst ska marknadsföra polisyrket.  

 

Carat X-press är en marknadsbyrå som främst arbetar mot stat, kommun och landsting. De är 

specialiserade på marknadsföring och arbetar hela tiden fram nya underlag för att göra reklam 

så aktuell som möjligt. För att få fram vart annonsering bör ske gör man hela tiden olika 

undersökningar för att ta fram dessa underlag. Det är ett stort projekt som kräver mycket 

resurser. Ett mycket omfattande arbete där man bl.a. gör målgruppsundersökningar, 

trendspaning, annonskontroll, analys och effektmätningar17.  

 

Rikspolisstyrelsens annonser har Carat X-press inte framställt utan dessa var klara innan deras 

kontakt. När deras uppdrag börjar är deras främsta arbete att få fram vilka målgrupper man 

vill att annonseringen ska nå, vad som är syftet med annonsen samt vilka mediegrupper man 

vill ha ut reklamen i. Efter denna analys påbörjas arbetet med att ta fram en marknadsplan. 

Det är bara två sökomgångar per år till polishögskolan och därför har man valt att lägga fokus 

på månaderna strax före ansökan till polishögskolan ska vara inne, jan, feb och mars samt juli, 

aug och sept. Man har valt att ha annonsering i tidningar, på webbsidor och något som kallas 

trafikreklam, på bussar och i tunnelbana. Annonseringen är rikstäckande. Man valde bort TV-

reklam då den är för kostsam.  

 

Efter att man har bestämt sig för i vilken media man ska annonsera i, sammanställs en plan 

över resultatet från undersökningar, för att ta fram det bästa underlaget och nå de målgrupper 

som man vill ska söka sig till polisyrket. Marknadsbyrån säger sig ha stor erfarenhet av 

annonsering och därför vet man till vilket media man bör vända sig till för att nå bästa 

resultat.  

                                                
17http://www.carat.se/carat/IntranetDocViewer?wsDocTypeId=0&wsScreenType=91&wsRow=1&wsCol=1&ws
Depth=0&wsBI=null 2007-11-09 14.40 
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När marknadsplanen är färdig för var, när och hur man ska annonsera lämnas den över till 

rikspolisstyrelsen som ska godkänna underlaget. Efter deras genomgång finslipas den och 

eventuella ändringar görs.  

 

När marknadsplanen är färdigställd ser Carat X-press till att annonseringen och 

marknadsplanen fullföljs. 

 

Marknadsplaner 

Vi har tagit del av två olika marknadsplaner. Den gamla som utformades av Carat X-press för 

våren 2007 samt den plan som utformades av kommunikationsstrategen på RPS för hösten 

2007. Marknadsplanerna är lika varandra till stor del och man ser att fokusen för 

marknadsföringen ligger på webbsidor. Det finns riktad reklam till bland annat kvinnor, män, 

homosexuella och föräldrar.  

 

Våren 2007 

I marknadsplanen är målgrupperna specificerade, till köpmålsgruppen kvinnor 20-29 år, som 

instämmer helt i att det är viktigt att fullgöra sina plikter och ställa upp för angelägna saker 

samt gruppen människor med annan etnisk bakgrund. Nedan visas vilket media som har 

använts vid marknadsföringen. 

  

Internet 

• Lunarstorm 

• Playahead, målgrupp tjej 

• MSN, målgrupp tjej 

• Bloggar, Engla, Prinsessans, Stinalee och JennyK, målgrupp kvinna 

• Adlink kvinnopaket: Cosmopolitan, Elle, SalongK och LindaSkugge, målgrupp 

kvinna 
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Tidskrifter 

• Gringo, målgrupp annan etnisk bakgrund 

• QX, målgrupp homosexuell 

• Elle, Amelia, Cosmopolitan, Veckorevyn, Hennes, Solo och Plaza Kvinna - målgrupp 

kvinna 

• Friskispressen och SATS magasin, målgrupp kvinna, träningsintresserade 

• Aftonbladet, Expressen, GT och KvällsPosten, målgrupp alla 

 

Trafikreklam 

•  I Stockholms tunnelbana samt vissa pendeltåg och bussar - målgrupp alla 

• I Göteborg, Malmö, Uppsala, Umeå, Västerås, Halmstad, Varberg, Falkenberg, Borås, 

Trollhättan/Vänersborg, Skaraborg, Uddevalla, Växjö, Karlstad och Jönköping -

målgrupp alla 

 

Hösten 2007 

Ingen specifik målgrupp finns specificerad men man har lagt upp marknadsplanen ungefär 

som tidigare år. Däremot finns det reklam på fler webbsajter och marknadsföringen pågår 

under en längre tid. Nedan visas de olika medievalen. 

 

Internet 

• Aftonbladet, målgrupp alla 

• QX, målgrupp homosexuell 

• Qruiser community, målgrupp homo-, bi- och transexuell  

• Corky, målgrupp homosexuella tjejer 

• Gringo, målgrupp annan etnisk bakgrund 

• Blocket, målgrupp alla 

• Svenskafans, målgrupp sportintresserade 

• Meetic, målgrupp alla 

• Babybyt och Barnsidan, målgrupp föräldrar och kvinnor 

• Cosmopolitan, Elle, SalongK, Tjejsajten och Mingel, målgrupp kvinna 

• Lindaskugge, målgrupp kvinna 

• Fitness-magazine, målgrupp alla träningsintresserade 

 

Tidskrifter 
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• Metro och City storstad, gratistidning, målgrupp alla 

• Mitt i Stockholm, gratistidning, utvalda förorter, målgrupp annan etnisk bakgrund 

• NorrköpingsCorren, Sydsvenskan och VLT, dagstidningar, målgrupp alla 

• Aftonbladet, målgrupp alla 

• QX, målgrupp homosexuell 

• Gringogrande, målgrupp annan etnisk bakgrund 

• Kommunalarbetaren, facklig, målgrupp alla 

• Elle, Veckorevyn och Hennes, målgrupp kvinna 

• Runners World, målgrupp alla träningsintresserade 

• SocialQurage, facklig, målgrupp alla 

 

Trafikreklam 

• Bussar, tunnelbana och spårvagn, ej specificerat var, målgrupp alla 

 

Statistik 

 

Januari 2005: 

5945 sökanden, 37% kvinnor, 15% med annan etnisk bakgrund 

528 antagna, 40% kvinnor, 15% med annan etnisk bakgrund 

 

Augusti 2005:  

6097 sökanden, 37% kvinnor, 17% med annan etnisk bakgrund 

408 antagna, 44% kvinnor, 18% med annan etnisk bakgrund 

 

Januari 2006:  

6290 sökanden, 35% kvinnor, 18% men annan etnisk bakgrund 

528 antagna, 40% kvinnor, 17% med annan etnisk bakgrund 

 

Augusti 2006:  

6252 sökanden, 35% kvinnor, 18% med annan etnisk bakgrund 

520 antagna, 39% kvinnor, 14% med annan etnisk bakgrund 

 

Januari 2007:  
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5982 sökanden, 35% kvinnor, 19% med annan etnisk bakgrund 

480 antagna, 39% kvinnor, 21% med annan etnisk bakgrund 

 

Augusti 2007: 

6367 sökanden, 34% kvinnor, 19% med annan etnisk bakgrund 

830 antagna, 27% kvinnor, 16% med annan etnisk bakgrund 

 

Januari 2008: 

7630 sökanden, 36% kvinnor, 21% med annan etnisk bakgrund 

830 antagna, 42% kvinnor, 16% med annan etnisk bakgrund 

(ej definitivt då man inte ännu vet om alla tackar ja till sin plats) 

 

Totala antalet sökande 

Under dessa sökomgångar har antalet sökande generellt sett ökat. Dock ser man en nedgång 

under omgångarna augusti 2006 och januari 2007. Därefter vänder kurvan uppåt igen för att 

till januari 2008 ha det högsta antalet sökande någonsin. 

 

Kvinnor 

Antalet sökande kvinnor har gått ned eller legat på samma nivå procentuellt från januari 2005 

– augusti 2007. Till januari 2008 ser man en procentuell ökning igen. Dock är denna ökning 

inte procentuellt större i jämförelse med sökomgången till januari 2005. 

 

Annan etnisk bakgrund 

Antalet sökande med annan etnisk bakgrund har ökat någon procent från omgång till omgång. 

Förutom under augusti 2007 då procentandelen av antal sökande låg kvar på samma nivå som 

föregående sökomgång. Procentandelen av det totala antalet sökanden till januari 2008 har 

ökat igen. 
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Vid sökomgången augusti 2007 är antalet sökande kvinnor 34 procent och antalet antagna 27 

procent, vilket vi anser är en för liten del. Enligt rekryteringsansvarig beror det på att man 

gjorde en ökning på antal platser till utbildningen och att man då inte klarade av att möta de 

krav som finns procentuellt. Man ser dock att de redan till omgången som börjar januari 2008 

har fått upp procentandelen av antal antagna igen vilket de på rekryteringsenheten är mycket 

nöjda med anledningen är att man återigen har kommit upp till de procentuella uppsatta 

målen. 

 

Under 2007 har man provat att sköta marknadsföringen lite annorlunda och det ser ut att ha 

gett resultat. Man har ett högre antal sökande jämfört med flera år tillbaka samt att antal 

sökande med annan etnisk bakgrund är den högsta procentandelen någonsin. Antal sökande 

kvinnor har också ökat procentuellt men ligger ändå på ungefär samma nivå som tidigare år. 

Anledningen till detta kan vara att man har lagt ut mer av marknadsföringen lokalt och tagit 

hjälp av invandrarföreningar och skolor. 

 

Kritisk granskning av resultat 

 
Vårt resultat är begränsat till den centrala marknadsföringen och vi har valt att inte titta på vad 

man gör lokalt. Denna rapport syftar inte till att ge en helhetsbild utan vi har valt att fokusera 

på den centrala delen. Det har av olika anledningar varit svårt att få tillgång till önskad 

information. Vi upplever att man inte fokuserar på marknadsföringen enbart utan ser till 

rekryteringen i sin helhet.  

 

Resultatsammanfattning 

 

Det finns en plan om hur man ska marknadsföra polisyrket. De ansvariga har fått 

professionell hjälp med framställning av annonser och hjälp med analys över vart de ska 

finnas. Vidare har man följt den marknadsplan som marknadsbyrån Carat X-press gjort. De är 

noga med att i annonserna påpeka vikten av kvinnliga sökanden samt människor med annan 

etnisk bakgrund. Det är ett av målen i mångfaldsplanen och det har man lyckats med. 
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Det framkommer vid kontakt med en person på rikspolisstyrelsen att man inte har någon 

marknadsansvarig vid myndigheten. Istället har marknadsföringen för januari 2005 – mars 

2007 sköts enbart av rekryteringsansvarig.  

 

Först i år har man har tagit hjälp av en kommunikationsstrateg på informationsenheten RPS 

som ska arbeta med dessa frågor. Dennes arbete har inte pågått under så lång tid och det är 

därför svårt att få fram vad som kommer att förändras och förbättras av marknadsföringen. 

 

På vår fråga om vad som specifikt görs för att nå underrepresenterade målgrupper, finns det få 

svar. Man söker dessa människor men gör inget specifikt för att nå dem, mer än att annonsera 

på platser där man tror att dessa människor tar del av reklamen.   

 

Enligt resultatet kommer inga större förändringar att göras vad gäller marknadsföringen 

förutom att man nu även ska försöka nå ut till civila med specialkompetenser. Man tänker 

också, enligt kommunikationsstrategen, att arbeta för en mer långsiktig marknadsföring men 

vad som då ska göras är oklart. 

 

Gällande lokal marknadsföring finns det inga tydliga direktiv över hur den ska ske eller vad 

som ska göras, utöver det som framgick i resultatdelen. 

 

Man gör ingen uppföljning av marknadsföringen utan tittar på statistiken vilka man nått. Man 

förlitar sig helt på dem som utfört marknadsplanen, att de gör professionella analyser som gör 

att de får bästa tänkbara resultat på antal sökande. 

 

Diskussion 
 
Vi anser att många färdigutbildade poliser eller polisstudenter idag i huvudsak har sökt sig till 

yrket av andra skäl än det att man har blivit påverkad av reklam. Exempelvis har det för en del 

varit en dröm eller så har man blivit påverkad av familj och vänner, som ansett att man skulle 

vara lämplig. Att det är på detta viset kan vi inte bevisa eftersom reklam många gånger 

påverkar utan att personen i fråga är medveten om det. Men det vi vill påvisa är att många av 

dem som finns inom kåren idag, skulle förmodligen ha sökt sig polisyrket utan någon större 

mängd av reklam. 
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Fokus bör därför ligga på att reklam görs till människor som kanske inte ser det som självklart 

att de är lämpade. De är de som inte har funderat på om de skulle passa, eller inte tror sig 

passa som polis som blir intressanta att försöka påverka med reklam.                                                                                                      

 

Några av de olika tillvägagångssätten vid marknadsföring som nämns under teoridelen 

återfinns i resultatet. De år som vi har undersökt marknadsföringen har den gjorts via 

dagstidningar, veckotidningar, webb och utomhusreklam. De olika reklamalternativen har alla 

sina fördelar men vissa är kanske mer lämpade än andra. Vi anser att TV- och bioreklam är 

bra sätt att nå ut till specifika målgrupper i och med att de har en stark kommunikativ effekt. 

Vi vet att den här typen av reklam är kostsam men tror ändå att det skulle ge ett bra resultat 

och därför vara lönsam i längden. Nästan alla människor tittar på TV, vilket gör att man når ut 

till hela Sveriges befolkning på en och samma gång. Via undersökningar går det att skapa en 

bild av vad de olika målgrupperna tittar på och utefter det planera marknadsföringen. På så 

sätt går det att använda sig av färre mediealternativ eller minska antalet reklamtillfällen i de 

övriga medierna. 

 

Man kan tydligt se att marknadsföringen till viss del vänder sig till kvinnor. Bland annat finns 

reklam på tjejsajter och i tjejmagasin. Vi blev positivt överraskade över detta och anser att 

man når ut till kvinnor på ett bra och modernt sätt. Gällande människor med annan etnisk 

bakgrund är det svårt att göra reklam som enbart riktar sig till dem. Enligt marknadsplanen 

finns det några få alternativ som vänder sig till denna grupp men vi anser att mer skulle kunna 

göras. Reklam har gjorts i tidningar och på webbsidor men eftersom det är svårt att veta hur 

många som tar del av den så skulle det kunna vara en ide att ha annan reklam i invandrartäta 

områden såsom affischer och banderoller. Vi tror att många människor har med sig negativa 

erfarenheter av polisen från sitt hemland och därför är det viktigt att tydligt påvisa hur den 

svenska polisen arbetar. Det skulle kunna ske genom att låta en polis, som den aktuella 

målgruppen kan identifiera sig med, göra reklam för yrket. Om marknadsföring riktad till 

homosexuella ger resultat är svårt att veta eftersom det inte finns någon statistik över hur 

många med annan sexuell läggning som söker sig till yrket. Med tanke på mängden reklam 

som riktas till homosexuella tror vi att det ger resultat, att denna andel sökande ökar. 

 

Om man jämför den nya marknadsplanen med den gamla så kan vi generellt utläsa en 

utveckling då det gäller reklamens vidd och frekvens. Det är reklam på fler webbsidor och i 

fler tidningar och den sker under en längre tidsperiod.  
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Beträffande utomhusreklamen vet vi inte om man gjort några förändringar. Tyvärr har man 

inte vidgat marknadsföringen till fler mediealternativ, vi anser att det vore bra om planen 

utvecklats på detta område och att en satsning gjorts på kvalitativ reklam så som TV och bio. 

 

Något som förvånar oss är bristen på geografisk spridning av reklamen. Marknadsföringen via 

webbsidor sträcker sig självfallet över hela landet men beträffande övriga medier är det 

mestadels fokus på södra Sverige och i storstäder. Reklam i dagstidningar har gjorts i 

Sydsvenskan, NorrköpingsCorren och i VLT(Västmanlands läns tidning) och ingen av dessa 

är avsedda för läsare i norra Sverige. Även utomhusreklamen brister i detta avseende, enda 

orten norr om Stockholm som haft trafikreklam är Umeå. Som vi har förstått råder det brist på 

poliser i Norrland och det är även svårt att rekrytera dit. Därför anser vi att marknadsföringen 

borde vara viktig, för att locka de människor som redan bor där. 

 

Sammanfattningsvis tycker vi oss ha fått en bra bild över hur marknadsföringen av yrket går 

till. Vi är förvånade över att det inte finns någon marknadsföringsansvarig utan att arbetet 

sköts av rekryteringsansvarig/informationsenheten på RPS. Vi upplever att marknadsföringen 

inte tas på så stort allvar, då det inte görs bättre analyser över vilken marknadsföring som ska 

användas, var den bör ske och att det inte heller sker någon uppföljning. Vid kontakt med 

berörda personer på Rikspolisstyrelsen upplevde vi en ovillighet med att hjälpa oss att få ta 

del av materialet. Vad detta beror på är svårt att säga men det är troligt att de ansvariga är 

medvetna om marknadsföringens brister och därför inte vill att detta ska synliggöras. 
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Bilaga 1 

 
Frågor till rekryteringsansvarig och kommunikationsstrategen på Rikspolisstyrelsen 

 

• Vad har ni specifikt gjort för att marknadsföra polisyrket? 

• Hur har ni kommit fram till detta? 

• Vad gör man på lokal nivå och finns det ett samarbete? 

• Finns det någon uppföljning, kunde man gjort något annorlunda? 

• Har ni använt er av de tidigare underlagen för var annonser skall finnas? 

 

 

 


